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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind men Ńinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale 
funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“Administra Ńie” din Aparatul de specialitate al Primarului Muni cipiului Or ăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Or ăştie, la nivelul 

aferent lunii decembrie 2019 

 

StimaŃi consilieri locali, vă propun prin prezentul Proiect de HCL ca în anul 2020, 
începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, salariile de bază ale funcŃionarilor publici 
şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Orăştie, să se menŃină la nivelul aferent lunii decembrie 
2019.  

 MenŃinerea salariilor de bază pentru familia ocupaŃională AdministraŃie la nivelul lunii 
decembrie 2019 pentru anul bugetar 2020 este argumentată de următoarele măsuri fiscal-
bugetare la nivel local: 

- Potrivit HCL nr. 208/23.12.2019 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 
2020, taxele şi impozitele locale pentru anul 2020 se menŃin la nivelul celor din anul 2019, 
neidentificându-se alte surse de venituri la nivel local.   

- Municipiul Orăştie derulează în anul 2020 un număr de 32 de proiecte cu finanŃare 
europeană, prin PNDL şi prin fonduri proprii, fiind obligat să respecte contractele semnate, 
ceea ce implică o contribuŃie proprie de finanŃare în valoare de aproximativ 35.500.000 lei.  

 Având în vedere prevederile art. 11, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiŃiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea în 
cheltuielile de personal preconizate pentru bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 
trebuie asigurate de către ordonatorul de credite.  

 Coroborând cele de mai sus şi făcând o analiză a estimărilor veniturilor şi cheltuielilor 
prevăzute pentru anul 2020, am constatat că bugetul local pentru anul 2020 nu ar permite o 
creştere salarială pentru cei aproximativ 150 de funcŃionari publici şi personal contractual din 



cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Orăştie, soluŃia optimă fiind cea de menŃinere a salariilor de bază pentru anul 2020 la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019. 

 În speranŃa aprobării Proiectului HCL în şedinŃa ordinară a Consiliului Local Orăştie, 
vă mulŃumesc anticipat! 

 Cu stimă, 

 

INIłIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Ovidiu LaurenŃiu BĂLAN 
 


